
  قايــــــين و هابــــــيل

   ٩-٣: ٤تك 

  بالمسئولية نحو اآلخر توجيه فكر الشاب نحو مراجعة المواقف األنانية ، وأهمية أن يشعر: الهدف 

  :مدخل 

  عندما آنت طفال ، هل تلقيت هدايا ولو مرة واحدة ، فى عيد ميالدك أو بمناسبة نجاحك ؟

  هل توجد هدية معينة تذآرها ؟

   معينة ولم تنالها ؟ وهل رأيت مثلها مع أطفال آخرين ؟هل تمنيت هدية

  البنت الذى تتمنى أن تكون مثله ؟ ما الذى رأيته فيه وأنت ال تملكه ؟/ من هو الولد : فى المدرسة 

  أقرأ النص الكتابى بصوت عال ثم قراءة صامتة >>> 

  !أبدأ بأسئلة المالحظة 

  ما هى الشخصيات المذآورة فى القصة 

  ت ؟ متى حدثت ؟أين حدث

  فى تقديرك ما هى الفترة الزمنية التى تدور فيها أحداث القصة ؟

  …ما هو ملخص األحداث 

  :واآلن أسئلة الفهم 

  ما هى أوجه الشبه بين قايين وهابيل ؟

  ما هى أوجه الخالف ؟

  ماذا قدم آل منهم ؟ ولماذا قبلت تقدمة هابيل ولم تقبل تقدمة قايين ؟

  كلة التى نشبت بين األخوين ؟ما هى المش

  أرتكب قايين ذنبا فظيعا ، لماذا يهتم اهللا بحمايته من اآلخرين ؟

  ما هى الجوانب الطيبة والجوانب السيئة فى شخصية قايين ؟: فى رأيك 

  :أسئلة التطبيق 

  . )… - عالقات عاطفية – آبرياء – نقود – حسد –غيرة ( ما هى األسباب : لماذا يختلف الناس 

  حاول أن تتذآر أهم خالفاتك ؟

  .. … - الشارع – الكنيسة – األسرة –المدرسة : ما هو المجال الذى تكثر فيه خالفاتك 

  يمكن للخادم الترآيز على مجال واحد فقط 

ة                         سبة تقريبي ا علىحق ؟ حاول أن تحدد ن احيتى ؟ هل تكون دائم ات من ن فى آل   : ما هو سبب الخالف

  . ……… - % ٥٠ - % ٨٠ - % ١٠٠: سبة خالفاتى أآون على حق بن

  ماذا أستفيد لو راعيت الناس على حساب نفسى ؟

  ماذا أخسر لو راعيت الناس و لو على حساب نفسى ؟

هل توجد عالقة بين أرتباطى باهللا وبين أهتمامى باآلخرين ؟


